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Dolgit, plastry rozgrzewające, 10 sztuk
 

Cena: 44,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Postać plaster rozgrzewający

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Dolgit, wyrób medyczny, plaster rozgrzewający, jednorazowy do użytku zewnętrznego. Dzięki swoim właściwościom rozluźnia głębokie
partie mięśni przynosząc im ulgę w bólu. Po otwarciu opakowania zachodzi reakcja egzotermiczna na skutek utleniania się
sproszkowanego żelaza, proces ten trwa 12h, ciepło jakie wydziela dochodzi do 50oC. Taka optymalna temperatura zapewnia ciepło,
które przynosi odprężenie napiętym, obolałym mięśniom.
Plaster działa punktowo, wzmagając miejscowo krążenie krwi, zmniejszając uczucie bólu.
Plaster można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi.

Zastosowanie

Napięte i obolałe partie mięśni (szyi, ramion, pleców).
Bóle reumatyczne i nerwobóle.

Sposób użycia

Stosować na czystą, suchą i odtłuszczoną skórę.
Bezpośrednio przed użyciem wyjąć plaster, zdjąć taśmę zabezpieczającą i przykleić w miejscu bólu. Osoby o niskiej tolerancji (w
tym osoby starsze) na temperaturę stosować plaster na bawełnianą bieliznę przylegającą bezpośrednio do ciała.
Plaster rozgrzewa się stopniowo, długość czasu stosowania plastra należy dobrać indywidualnie.

Skład
Sproszkowane żelazo, woda, sól sodowa, węgiel drzewny.

Przechowywanie

Z dala od światła, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Nie stosować na chorą skórę, podrażnioną, uszkodzoną, po urazie i w trakcie kąpieli.
Nie stosować na skórę z wylewami podskórnymi i obrzękami.
Nie stosować na obszar skóry z upośledzonym czuciem ciepła.
Plaster usunąć szybko w przypadku stwierdzenia silnego ciepła występującego w miejscu jego zastosowania.
W przypadku kontaktu zawartości uszkodzonego plastra z oczami lub skórą natychmiast należy przemyć wodą.
Użytego plastra nie podgrzewać powtórnie.
Nie stosować plastra z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo na skórę.
Nie stosować dodatkowego ucisku na plaster.
Nie stosować plastrów w tym samym miejscu przez zbyt długi czas. W razie potrzeby kolejny plaster można zastosować
dopiero po upływie 24h.
W przypadku połączenia terapii plastrem z doustnymi lekami przeciwbólowymi należy zachować ostrożność.
Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.
Nie stosować u osób nie będących w stanie w pełni dostosować się do instrukcji użycia lub samodzielnie zdjąć plaster.
U osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, stwardnieniem rozsianym, w ciąży, z chorobami skórnymi, zaburzeniami
krążenia, w okolicach nowotworu przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
Plastra nie stosować podczas snu.
Produkty rozgrzewające mogą powodować poparzenia. Ryzyko wystąpienia poparzeń wzrasta wraz z wiekiem.
Nie stosować plastra uszkodzonego mechanicznie.
W przypadku gdy podrażnienia skóry takie jak opuchnięcie, pęcherze, zaczerwienienie nie ustępuje należy skonsultować się z
lekarzem.
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